КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ
АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ
-КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА -

НАЗИВ АКТИВНОСТИ:

ХУМАНИТАРНИ БАЗАР И ИГРАНКА
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ "Христо Ботев"
Основна школа
Димитровград
Школска управа:Ниш
oshristobotev.nasaskola.rs

Назив установе:
Врста установе:
Место установе:
Сајт школе:

Контакт особа:Катарина Симеонов

Телефон школе:010 362788

АКТИВНОСТ
Моралне вредности
Трајање активности
Целогодишње
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда
Носилац активности
Више од 10 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго: локални медији РТЦариброд, интернет портал Фар
Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..)
Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.)
Подстицање емоционалног развоја
Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.)
Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности
Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју
Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.)
Поштовање дечјих и људских права, равноправности...
Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите
животиња
Подршка личном и националном идентитету
Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина
Подршка интеркултуралности и мултикултуралности
Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом
Нешто друго:
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Активност је у
форми

Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...)
Излет, екскурзија, посета...
Такмичење, квизови...
Фестивал
Хуманитарна акција
Клуб
Секција
Радионица
Трибина
Сајам, вашар, продајна изложба
Спортска манифестација
Истраживање
Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...)
Нешто друго:

ОПИС АКТИВНОСТИ
Опис активности

Реализација наше ваннаставне активности имала је припремну, главну и завршну фазу. Подршку
кроз све фазе пружила нам је локална ТВ. У припреми базара били су укључени сви ученици,
родитељи и комплетан колектив школе. Припремна фаза обухватала је договор на нивоу ОЗ о томе
како да свако искористи своју вештину и креативност којом влада и изради производ који ће
допринети прикупљању новца. Део дечијих рукотворина рађен је на часу ликовног васпитања, а неки
од продајних производа направљени су кући, јер су изискивали помоћ родитеља који су са великим
ентузијазмом приступили изради продајних продуката (украсни предмети, мафини, пите, галете...).
Главни део наше активности обухватао је Хуманитарни базар ученика млађих разреда у поподневним
часовима и Хуманитарни базар и игранку за ученике старијих разреда у вечерњим часовима. Свако
одељење имало је свој штанд са изложеним производима, а и своју, такође ручно направљену касицу
у којој су купци остављали добровољни прилог за купљене рукотворине. Путем локалне телевизије
позвали смо грађанство да својим учешћем подрже нашу акцију. Такође смо, са циљем да имамо што
већи број посетилаца, простор око школе облепили рекламним плакатама, које су израдили ученици.
Хуманитарном базару присуствовао је велики број наших суграђана. Ученици су нам били пресрећни
што у томе учествују. Желели су да покажу солидарност и саосећање и укључили су се свим срцем.
Акција је била веома успешна судећи по касицама које су биле пуне новца. У вечерњим часовима
реализована је игранка за ученике старијих разреда. Организатори игранке су чланови Ученичког
парламента. Уместо уобичајених улазница за игранку ученици су куповали оно што је остало
непродато на базару.
Од прикупљених средстава са првог Хуманитарног базара (у оквиру Дечије недеље) нашој ученици
7. разреда, која услед операције канцера главе има знатно оштећење вида, купљен је рачунар уз
помоћ кога она користи електронске уџбенике добивене у оквиру пројекта Министарсва - Бесплатни
уџбеници.
Средства прикупљена на Новогодишњем базару додељена су као Новогодишњи поклон двома
нашим ученицима. Ученици која је оперисала тумор на подколеници и ученику који болује од
леукемије.
Игранка за ученике старијих разреда организује се петком од 19:00 часова у једној већој
просторији школе, такозваној дружионици. У тој просторији налази се озвучење, компјутер са ког
ученици пуштају музику, микрофон за караоке и диско кугла. Овај простор је за наше ђаке омиљено
место где уз игранку обележавају и значајне датуме. Чланови Ученичког парламента и чланови
секција припремају уводне перформансе, презентације и слично у вези актуелних датума и улазнице,
а новац од продатих улазница искористи се на крају школске године као помоћ ученицима 8. разреда
за прославу Другарске вечери.
Начин праћења активности

За праћење припреме и реализације Хуманитарних базара ангажован је велики број наставника и
сарадника. Одељењске старешине су биле уз своје ученике од почетних планирања и припремања до
саме реализације базара. Наставник ликовне културе је помагао ученицима око уређења продајних
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штандова. Школски библиотекар је био координатор ове активности. Представник Савета родитеља из
сваког одељења је присуствовао бројању прикупљених новчаних средстава и сачињавању и
потписивању записника о томе. Чланови Ученичког парламента, заједно са својим ментором,
координатори су за организовање и реализацију игранки. Управа школе и стручни сарадници су се
ангажовали за куповину рачунара и уручивање Новогодишњих новчаних честитки нашим болесним
ученицима.Сва дешавања пропратила је локална ТВ Цариброд, а фотографије су постављене на
Фејсбук страници школе.
Показатељи ефекта активности

Оствареност циљева акције (пружање подршке и помоћи свим ученицима и члановима њихових
породица када се нађу у стању потребе за материјалном подршком, развијање осећаја за емпатију и
духа волонтеризма, додатно стицање осећаја одговорности и промоција дечје партиципације).
Позитивне повратне информације које смо добили од самих учесника, као и изузетно интересовање
од стране родитеља и осталих суграђана да се прикључе акцији.
Након завршене акције имали смо довољно новчаних средстава како би нашој ученици купили
рачунар уз помоћ кога она може несметано да користи дигиталне уџбенике.
Кроз Новогодишњу новчану честитку уз жељу за што брже оздрављење двома ученицима наше
школе пружена је неопходна помоћ за тренутне потребе.
Средствима прикупљених од ђачких игранки омогућено је и ученицима из материјално угрожених
породица да заједно са својим другарима прославе Другарско вече.
Остале напомене

И ове школске године, уз жељу да то постане традиција, у оквиру обележавања Дечије недеље
реализовали смо Хуманитарни јесењи базар.
Избор наше ваннаставне активности као пример добре праксе нас је обрадовао и мотивисао да на
наредном конкурсу представимо наш школски часопис "Весела школа", који излази једном годишње
(већ седам година за редом) и претставља ретроспективу највазнијих дешавања током школске
године и представља својеврстан креативан и транспарентан извештај о раду школе
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.)

https://www.youtube.com/watch?v=4dySeiNrV1Q
https://www.facebook.com/oshristobotev.dimitrovgrad/media_set?set=a.984705145004080&type=3
https://www.facebook.com/oshristobotev.dimitrovgrad/media_set?set=a.984714488336479&type=3
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